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1.nap  
Indulás : 
Hajnali 03.30-ra 
mentünk a 
Batthyány térre, 
ahol 04.00-kor 
megkezdődött utunk 
Erdélybe. 
Transzilvániai idő 
szerint délben 
értünk a határra. 

Utazás : 
A határ átlépése után Nagyváradon felvettük 
az idegen vezetőnket, Tibi bácsit. 
Ezután utunk a Királyhágóhoz, más néven 
Erdély kapujához vezetett. Tovább utaztunk 
Bánffyhunyadra ahol egy 13. századi 
református templomot látogattunk meg. 
Körösfőn meg álltunk felkeresni Vasvári Pál 
emlékművet, amit meg is szalagoztunk. 
Ezek után a csoport fáradtsága miatt már csak 
az Iozefini Panzióba mentünk, ahol mindenki 
megvacsorázott és 22.00-kor takarodó volt. 



2.nap 
Reggel : 
08.00-kor 
lementünk  
megreggelizni. 
Kenyér,  vaj, lekvár, 
méz, felvágott, 
sajt, kakaó és jó 
meleg tea várt 
minket. 

Utazás :  
Először is az előző napi elhalasztott 
programokat pótoltuk be, vagyis 
megnéztük Kolozsváron Mátyás király 
szülőházát és szobrát, Szent Mihály és a 
Farkas utcai református templomot. 
Utána a tordai sóbányába látogattunk 
ahol óriás kerekeztünk és szuvenírt 
vásároltunk. Utunk vissza vezetett Torda 
városába amit végig jártunk. 
Majd egy kényelmes séta keretében 
túráztunk egyet a Tordai hasadék sziklái 
között. A programok után megérkeztünk 
Torockóra a szállasunkra és 
elfogyasztottuk vacsoránkat 
Személy szerint nekem ez volt a kedvenc 
napom. 



3.nap 
Reggel : 
7.30-as reggeli után a 
szállás melletti 
torockói iskolába 
mentünk ahol nagyon 
kedvesen fogadtak 
minket. 

Utazás : 
Az iskola látogatás után neki vágtunk a Székelykő 
megmászásának, ami egy elég hosszú 
folyamatnak ígérkezett, de megérte látni azt a 
fantasztikus tájat. Az elején a fel vezető utat 
gondoltuk rázósnak mert akkor még nem tudtuk 
mi vár ránk lefelé. Mindent sár borított szóval 
csak csúszkáltunk össze-vissza. Visszamentünk a 
szállásra és kaptunk egy kis szabadidőt. Újra neki 
vágtunk az útnak ami most  
Torockószentgyörgyre a Torockay vár 
maradványaihoz vezetett. A várhoz csak páran 
mentünk fel, de én közöttük voltam. A kilátás 
gyönyörű volt. Visszaindultunk a szállásra ahol 
elfogyasztottuk a jól megérdemelt vacsoránkat . 



4.nap 
Reggel : 
Az összecsomagolás 
és reggeli után egyből 
neki vágtunk az utolsó 
napunknak. 

Utazás :  
Első állomásunk Nagyenyed volt, hol megnéztük a Bethlen 
Gábor kollégiumot, a vártemplomot és az 1848-as 
emlékműveket. Következő állomás Gyulafehérvár volt, ahol 
ellátogattunk a Szent István által alapított székesegyházba, 
majd sétáltunk a várban megnézve a Károly kapukat. Ezután 
a Vajdahunyadon lévő Hunyadi várat néztük meg, ahol 
éppen egy horror filmet, a The Noul-t forgatták. Az Arad 
felé vezető úton elhaladtunk Déva vára mellett is. Mikor 
megérkeztünk Aradra megszalagoztuk a 13 aradi vértanú 
emlékművét, elmondtuk a magyar Himnuszt és tettünk egy 
tisztelet kört a szobor körül. A határ felé vettük az utat, 
ahová megérkezve 1 órát álltunk sorban. Átlépése után 
Szegeden a Burger King- ben megvacsoráztunk és hajnali 
02.00-re értünk haza. 



1.Nap képei 



2.Nap képei 

Házsongári temető 

Mátyás szobor és 
szülőháza, Szent 
Mihály templom Tordai sóbánya 



2. Nap képei 

Farkas utcai 
református 
templom 



2.Nap képei 

Tordai hasadék 



3.Nap képei 

Torockay vár 

Székelykő 



4. Nap képei 

Szent István székesegyház 

Aradi 13 vértanú 
emlékműve 

Vajdahunyadi vár 


